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n Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych

ul. Zwycięstwa 190
75–611 Koszalin
www.oipip-koszalin.org
e-mail: izba@oipip-koszalin.org

n Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych 

czynne:
codziennie 7.30 – 15.30 
poniedziałek, wtorek 7.30 – 17.00 

SEKRETARIAT
Bożena Pstrągowska 
tel. 94 342 59 93, fax 94 348 90 97

n Konto
Bank PeKao S.a. II/ o/ Koszalin
32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

n Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Bożena Wojcikiewicz – udziela informa-
cji na temat realizacji zadań okręgowej-
rady Pielęgniarek i Położnych codzien-
nie w godzinach pracy biura

n Dział Prawa Wykonywania  
Zawodu

Barbara Taterka 
tel. 94 347 15 78
email: pwz@oipip-koszalin.org

n Dział Kształcenia Podyplomowego
Liliana Kowalewska
tel./fax 94 341 11 02
email: szkolenia@oipip-koszalin.org
Bank PEKAO S.A. II o/Koszalin
79 1240 3653 1111 0010 2911 1829

n Radca Prawny
Irena Renda – udziela porad w zakresie 
prawa pracy oraz przepisów związanych 
z wykonywaniem zawodu pielęgniar-
ki/położnej we wtorki od godz. 9.00 po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
(94 342 59 93)

n Rzecznik Odpowiedzialności  
Zawodowej Pielęgniarek  
i Położnych

Małgorzata Szmit 
– pełni dyżury w siedzibie izby  
w II i ostatni wtorek miesiąca  
od godz. 15.30 – 16.30

WAŻNE ADRESY

WYDAWCA
Okręgowa Izba Pielęgniarek  

i Położnych w Koszalinie, 
tel. 94 3425993

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Grażyna Margas, Bożena Wojcikiewicz, 

Dorota Fenkanin

Wydawca zastrzega możliwość redagowania  
nadesłanego materiału.

Wykaz konsultantów wojewódzkich
Lp Dziedzina Imię i nazwisko 

/tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy

1.
pielęgniarstwo 
anestezjologiczne  
i intensywnej opieki

mgr Bożenna Leśniak

Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony Oddział Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii i Zatruć 
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. (91) 813 96 92, kom. 605 601 598

2.
pielęgniarstwo i 
chirurgiczne ope-
racyjne

dr n. zdr.
Ewa Zamojska-Kościów
ewazam@pum.edu.pl

Pomorski Uniwersytet Medyczny 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
i Ratunkowego PUM
ul. Żołnierska 48 71-210 Szczecin 
tel. 48 91 48 00 985

3. pielęgniarstwo 
diabetologiczne

mgr Iwona Trzepiałowska
itrzepialowska.edu@gmail.
com

NZOZ Przychodnia Medycyny  
Rodzinnej W. Fabian Spółka Jawna 
Poradnia Diabetologiczna
ul. Kadłubka 10/11, 71-521 Szczecin
kom. 509 431 580

4. pielęgniarstwo  
epidemiologiczne

dr n. zdr.
Jolanta Tuszyńska-Stasiak
tuszynskal@wp.pl

Areszt Śledczy
ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin tel. 
(91) 480 92 65, kom. 664 194 661

5.
pielęgniarstwo 
ginekologiczno-  
położnicze

dr n. med. Dorota Ćwiek 
dcwiek@wp.pl

Samodzielna Pracownia Umiejętności 
Położniczych PUM
ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin 
tel. (91) 480 09 77, fax (91) 480 09 78 
kom. 501 608 560

6. pielęgniarstwo 
ogólne

dr n. zdr. Maria Smalec
smalec@spwsz.szczecin.pl  

Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony 
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. (91) 813 90 16, kom. 607 282 789

7. pielęgniarstwo 
pediatryczne

mgr Beata Mańka 
mankabeata@gmail.com

Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony Oddział Dziecięcy, 
Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
tel. (91) 813 92 12, kom. 503 866 703

8. pielęgniarstwo 
rodzinne

mgr Maria Matusiak
sipip@sipip.szczecin.pl  

Szczecińska Izba Pielęgniarek i 
Położnych
ul. Kusocińskiego 16LU1
70-237 Szczecin 
tel. (91) 432 98 63

9 . pielęgniarstwo 
opieki paliatywnej

mgr Bogumiła Aziewicz-
Gabis  
boga123@wp.pl

„BOGUMIŁA” Bogumiła Aziewicz-Ga-
bis Usługi pielęgniarskie
ul. Niepodległości 44-48D
75-252 Koszalin
kom. 508 185 558, fax. (94) 340 72 98

10.

pielęgniarstwo 
przewlekle chorych 
i niepełnospraw-
nych

mgr Wioletta Krociak 
wiolettadebczak@wp.pl  

Centrum Medyczne  
VIOMED Wioletta Krociak
ul. Morska 90/3, 75-235 Koszalin
kom. 502 781 721

11. pielęgniarstwo 
psychiatryczne

mgr Joanna Ekalt 
asiaekalt@gmail.com  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej ZDROJE
Oddział Ogólnopsychiatryczny
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
Kom. 668 251 241
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NA DOBRY POCZĄTEK

W tym numerze biuletynu wiele nowych 
i ważnych informacji dla środowiska pielęg-
niarek i położnych w kwestii zawartego po-
rozumienia pomiędzy NIPiP, OZZPiP a Mini-
strem Zdrowia i Prezesem NFZ. To wielki krok 
w pracy samorządu zawodowego, którego 
rolą jest baczenie nad należytym wykony-
waniem zawodu, a także zadbanie o bez-
pieczeństwo i jakość opieki nad pacjentem. 
W tle tych zadań zawarta jest także promocja 
zawodu. Myślę, że dzięki wynegocjowanym 
postulatom zawód zyskał na atrakcyjności. 
Stabilizacja wzrostu wynagrodzeń dla pie-
lęgniarek i położnych na poziomie prawie 
średniej krajowej brutto, zapowiedź poprawy 
warunków pracy poprzez wdrożenie norm 
zatrudnienia, dodatkowy płatny urlop szkole-
niowy, to nic innego jak czynniki decydujące 
o tym -czy zawód dla nas i przyszłych kadr 
jest atrakcyjny. Nie zapominajmy, że zawody 
pielęgniarki i położnej są pożądane na rynku 
pracy i popyt na usługi w tych dziedzinach 
będzie utrzymywał się jeszcze przez dłuższy 
czas. Poza tym są to zawody o bardzo du-
żych możliwościach w zatrudnieniu w róż-
nych specyfikach i specjalizacjach. Myślę, że 
każdy znajdzie swoje miejsce i będzie reali-
zował świadczenia w takim miejscu systemu 

LIPIEC
24. VII  -  spotkanie członków Komisji 

Socjalnej celem rozpatrze-
nia wniosków o udzielenie 
pomocy materialnej

26. VII  - posiedzenie Komisji Kształ-
cenia ds. refundacji

26. VII  - posiedzenie Prezydium 
ORPiP

31. VII  - egzamin po 5-letniej prze-
rwie wykonywania zawodu

SIERPIEŃ
31. VII  - egzamin po 5-letniej prze-

rwie wykonywania zawodu

WRZESIEŃ
4. IX  - posiedzenie Prezydium 

ORPiP

DRoGiE KolEŻANKi i KolEDzY 

Nasz zawód staje się atrakcyjny

ochrony zdrowia, który będzie mu najbardziej 
odpowiadał. Pamiętajmy również, że praca 
w zawodach medycznych, w tym zawodzie 
pielęgniarki i położnej, ma głęboki sens, gdyż 
dotyczy pracy z potrzebującym chorym czło-
wiekiem. Dzięki tym wszystkim czynnikom, 
które urealniają się śmiem twierdzić, że nasze 
zawody stają się atrakcyjne. 

W biuletynie także wspomnienie o zmar-
łej pierwszej prezes NRPiP Urszuli Krzyża-
nowskiej-Łagowskiej, której zawdzięczamy 
świadomość naszej tożsamości i samodziel-
ności zawodowej. 

Nie zapominamy o naszych koleżankach 
i kolegach, wykonujących zawód pielęgniarki 
/pielęgniarza w DPS-ach. Informacje o stara-
niach NRPiP w stworzeniu nowego produk-
tu usług pielęgniarskich, kontraktowanych 
z NFZ w Domach Pomocy Społecznej, jest 
zamieszczona w dalszej części biuletynu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdro-
wotne społeczeństwa przedstawiamy stano-
wisko Prezydium NRPiP w niezmiernie istot-
nym temacie szczepień ochronnych - ujętych 
w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych - postulujące jego odrzu-
cenie w całości. Mam nadzieje, że dzięki wie-
dzy medycznej mamy sprecyzowane poglądy 
w tym temacie.

  Pozdrawiam Was bardzo serdecznie 
i życzę miłej lektury. 

Bożena Wojcikiewicz                                                                                

Przewodnicząca ORPiP

Bożena Wojcikiewicz                                                                                
Przewodnicząca ORPiP w Koszalinie

KAlENDARiUM oiPiP
11-13. IX  - udział Bożeny Wojcikiewicz. 

przewodniczącej ORPiP w po-
siedzeniu NRPiP w Warszawie

18. IX  - posiedzenie ORPiP
24. IX  - przewodnicząca Bożena Wojci-

kiewicz uczestniczyła w posie-
dzeniu Rady   Społecznej WSPL 
w Koszalinie 

PAŹDZIERNIK
4. X  - udział Bożeny Wojcikiewicz, 

przewodniczącej ORPiP w in-
auguracji roku akademickiego 
2018/2019 w Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej w Kosza-
linie

4. X  - konkurs na Pielęgniarkę Od-
działową Oddziału Neurologii 
z Pododdziałem Udarowym, 
z Pododdziałem Leczenia Pa-
daczek, Pracownią EEG Szpitala 
Wojewódzkiego im. Mikołaja 
Kopernika w Koszalinie

16. X  - udział Bożeny Wojcikiewicz, 
przewodniczącej ORPiP w ot-
warciu Centrum Symulacji Me-
dycznych w Państwowej Wyższej 
Szkole Zawodowej w Koszalinie

20. X  - konferencja „Leczenie ran w uję-
ciu multidyscyplinarnym” or-
ganizowanej przez firmę CON-
VATEC pod patronatem OIPiP 
w Koszalinie

23. X  -  Spotkanie Przewodniczącej  
B. Wojcikiewicz z pielęgniarkami 
podstawowej opieki zdrowot-
nej.

25. X  -  Spotkanie Przewodniczącej  
B. Wojcikiewicz z kadrą kierow-
niczą i pełnomocnymi przedsta-
wicielami izby.
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Z PRAC NRPiP – WAŻNE PROBLEMY

9 lipca 2018 r., po trwających pół roku 
negocjacjach, zostało zawarte porozumienie 
pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawo-
dowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną 
Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem 
Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdro-
wia. Dotyczy ono:
• włączenia dotychczasowych dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego;
• wprowadzenia rozporządzenia dotyczą-

cego norm zatrudnienia pielęgniarek i 
położnych od 1 stycznia 2019 roku;

• wprowadzenia porady pielęgniarskiej 
jako świadczenia gwarantowanego, fi-
nansowanego przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia;

• zagwarantowania 6-dniowego, płatnego, 
urlopu szkoleniowego od stycznia 2019 
roku;

• nowelizacji rozporządzenia w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursów na 

Porozumienie płacowe zawarte
  NIPiP wraz z OZZPiP podpisały porozumienie z Ministrem Zdrowia i Narodowym Fun-

duszem Zdrowia.

stanowiska kierownicze w podmiotach 
leczniczych oraz innych działań mających 
na celu poprawę warunków pracy pielęg-
niarek i położnych w Polsce.
Strony zobowiązały się do wspólnej pracy 

nad dokumentem „Strategia na rzecz rozwoju 

pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” w ce-
lu jego dostosowania do bieżących potrzeb 
środowiska oraz wypracowania jego finalnej 
wersji w terminie do 31 grudnia 2018 r., ce-
lem przedłożenia Radzie Ministrów.

 Źródło NIPiP

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie pomiędzy:

Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 00-252 Warszawa, ul. Podwale 11, reprezentowa-
nym przez Panią Krystynę Ptok – Przewodniczącą zarządu Krajowego ozzPiP, zwanym dalej „ozzPiP”,

i

Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 02-757 Warszawa, ul. Pory 78/10, reprezentowaną przez Panią zofię Małas 
– Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zwaną dalej „NiPiP”,

a

Ministrem Zdrowia – Panem Łukaszem Szumowskim, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, zwanym dalej „Ministrem zdrowia”,

i

Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, reprezentowanym przez Prezesa Narodowego 
Funduszu zdrowia Pana Andrzeja Jacynę, zwanym dalej „NFz”,

zwane łącznie „Stronami”.

Mając na uwadze:

1. przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
2. art. 22 ust. 1 pkt 6 i 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

916),
3. art. 38 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 762),
4. art. 102 ust. 5 pkt 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

TREŚĆ PoRozUMiENiA
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– Strony dokonały analizy Porozumienia zawartego pomiędzy Stronami w dniu 23 września 2015 r., którego celem było m.in. zapew-
nienie właściwego miejsca pielęgniarkom i położnym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej, potrzeba zadbania o bezpieczeństwo 
i jakość opieki nad pacjentami, a także stworzenie warunków powodujących wzrost atrakcyjności zawodów pielęgniarki i położ-
nej dla nowych, napływających do zawodu kadr, i doszły do wniosku, że dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie nie spełniły 
oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych. Niezbędne jest zatem podjęcie działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń 
pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki 
i położne do podstawy wynagrodzenia.

Dodatkowo zawarcie niniejszego Porozumienia poprzedziła analiza wniosków wynikających z dokumentu pn. „Strategia na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” opracowanego w Ministerstwie zdrowia.

Strony potwierdzają, że konieczne były działania mające na celu przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronię zdrowia do 6% 
Produktu Krajowego Brutto (PKB) w sposób określony w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Mając na uwadze powyższe, Strony zawierają niniejsze Porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. Minister zdrowia na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych, dokona nowelizacji rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz rozporządzenia 
Ministra zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w celu zapewnienia pielęgniarkom położnym, o których 
mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w 
wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 
1 września 2018 r. – w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia 
zasadniczego będzie pokrywany ze środków NFz przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęg-
niarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym www. rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r. 
Dotyczy to także innych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawcy pod-
stawowej opieki zdrowotnej.

Mechanizm ten nie będzie podlegał zmianom:

1. w zakresie sposobu podziału środków, w szczególności zostanie zachowana zasada równego ich podziału w równej mie-
sięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej (w razie nieosiągnięcia poro-
zumienia albo braku opinii pozytywnej),

2. w stosunku do pielęgniarek i położnych objętych ww. rozporządzeniami, wykonujących zawód na podstawie innej niż 
stosunek pracy,

3. w zakresie stosowania stanowiska Ministra zdrowia stanowiącego załącznik do Porozumienia z dnia 23 września 2015 r.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego, o którym powyżej, uwzględni dotychczasową wysokość wzrostu tego wynagrodzenia pokry-
waną w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia wejścia w życie zmian w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 137 ust. 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze środków finanso-
wych, o których mowa w tych rozporządzeniach. informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u danego świadcze-
niodawcy zawód będą przekazywane dwa razy do roku.

2. W celu dokonania zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych Minister zdrowia zapewni wejście w życie 
nowelizacji rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295) w terminie od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z równoważnikami za-
trudnienia na łóżko nie niższymi niż określone w projekcie rozporządzenia, który przy piśmie z dnia 12 kwietnia 2018 r. 
(znak ASG.4082.68.2018.KoM) został przekazany do konsultacji publicznych. Dodatkowo Minister zdrowia zapewnia, że 
w wydanym rozporządzeniu w oddziałach pediatrycznych równoważniki zatrudnienia na łóżko zostaną podwyższone od 
dnia 1 lipca 2019 r. do poziomu 0,8 w oddziałach zachowawczych oraz 0,9 w oddziałach zabiegowych.

3. We wrześniu 2018 r. Minister zdrowia zapewni wejście w życie zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położ-
nych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386 i 1610), zgodnie z wypracowanymi w Ministerstwie zdro-
wia w 2015 r. równoważnikami zatrudnienia na łóżko. Minister zdrowia zastrzega sobie w tym zakresie wypracowanie 
rozwiązań przejściowych na podstawie zebranych danych.

4. We wrześniu 2018 r. Strony rozpoczną dialog dotyczący wprowadzenia zmian w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek 
i położnych w następujących rodzajach świadczeń: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie 
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uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieka palia-
tywna i hospicyjna.

5. Minister zdrowia zapewni realizację projektu pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczest-
niczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. 
kierunków”, w ramach lii edycji konkursu ogłoszonego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5. Rozwój usług pielęgniarskich”, zgodnie ze 
zmienionymi zasadami przyznawania stypendiów dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwa i położnictwa 
oraz wynagradzania opiekunów grup.

6. Minister zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie nie później niż od dnia 1 stycznia 2019 r. tzw. porady 
pielęgniarskiej do świadczeń gwarantowanych z wybranych zakresów, po zasięgnięciu opinii ozzPiP oraz NiPiP.

7. Minister zdrowia podejmie działania mające na celu wprowadzenie płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i po-
łożnych w wymiarze 6 dni rocznie od dnia 1 stycznia 2019 r., w szczególności w celu udziału w konferencjach, szkoleniach 
oraz kursach naukowych.

8. Minister zdrowia rozważy zmianę przepisów rozporządzenia Ministra zdrowia regulującego sposób przeprowadzania 
konkursów na stanowiska kierownicze w niektórych podmiotach leczniczych w zakresie składu komisji konkursowych, po 
przedłożeniu pisemnej propozycji przez ozzPiP oraz NiPiP.

9. Strony deklarują, że w ramach Rady Dialogu Społecznego w terminie trzech miesięcy od dnia zawarcia niniejszego Poro-
zumienia zainicjują prace nad zmianą współczynników pracy określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), tak aby współczynniki  te  odzwierciedlały  wykształcenie,  kompetencje oraz 
odpowiedzialność.

10. NFz dokona nowelizacji odpowiednich zarządzeń w celu realizacji niniejszego Porozumienia i znowelizowanych rozpo-
rządzeń dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

11. NFz przeznaczy w planach finansowych NFz środki finansowe umożliwiające realizację ust. 1.
12. Minister zdrowia podejmie działania zmierzające do zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych podejmujących dobro-

wolnie służbę w Wojskach obrony Terytorialnej.
13. Minister zdrowia zapewni w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra zdrowia finansowanych z budżetu 

państwa wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zgodnie z dotychczasową praktyką. To samo będzie dotyczyć pie-
lęgniarek i położnych wykonujących zawód w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

14. Minister zdrowia deklaruje, że zamierza przeprowadzić ogólnopolskie kampanie informacyjne promujące wykonywanie 
zawodu pielęgniarki lub położnej i zaprasza w tym zakresie do współpracy ozzPiP oraz NiPiP.

15. Minister zdrowia deklaruje wolę konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych przy wprowadzaniu kolejnych 
zmian systemowych w ochronie zdrowia.

§ 2
1. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują ustalenia określone w niniejszym Porozumieniu i będą zgodnie współdziałać 

w ich realizacji w ramach kompetencji własnych i wyłącznych danej Strony wynikających z przepisów ustawowych oraz 
przepisów prawa wewnętrznego.

2. ozzPiP zobowiązuje się do niepodejmowania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych od dnia podpisania niniejszego 
Porozumienia do dnia 1 stycznia 2021 r., pod warunkiem realizacji postanowień niniejszego Porozumienia.

3. Strony zgodnie oświadczają, że będą dążyć do wspólnego rozwiązywania lokalnych sporów w podmiotach leczniczych, 
w których uczestniczą środowiska pielęgniarek i położnych.

4. W styczniu 2020 r. Strony odbędą oficjalne spotkania robocze mające na ceiu ocenę realizacji postanowień zawartych 
w § 1.

5. Strony przystąpią do prac nad projektem ustawy, który zastąpi regulacje zawarte w rozporządzeniach dotyczących ogól-
nych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w marcu 2019 r.

6. Strony zobowiązują się do pracy nad dokumentem pt. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” 
w celu jego dostosowania do bieżących potrzeb środowiska oraz wypracowania jego finalnej wersji w terminie do dnia 31 
grudnia 2018 r. celem przedłożenia Radzie Ministrów.

§ 3
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

§ 4
Porozumienie wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2018 r.
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W życie weszły 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia realizujące postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego przez 
Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A  Z D R O W I A
z 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A  Z D R O W I A
z 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  M I N I S T R A  Z D R O W I A
z 9 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia od-
rębnego sposobu finansowania

Zarządzenia NFZ w sprawie realizacji porozumienia 

1. ZARZĄDZENIE NR 99/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 R. ZMIE-
NIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW WYPŁATY NALEŻNOŚCI I ROZLICZANIA KWOTY 
ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI POSTANOWIEŃ ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE 
W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW.

2. ZARZĄDZENIE NR 100/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia 
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Poniżej przesyłam link do strony internetowej NFZ na której znajduje się ww. zarządzenie.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002018dsoz,6827.html

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR wprowadzane zmiany dotyczą:

1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;

2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia. Od dnia 1 września 2018 r. – współczynnik korygujący 
stawkę kapitacyjną lekarza POZ odnoszący się do zadeklarowanego do lekarza POZ świadczeniobiorcy w wieku od 40. do 65. roku życia 
został podniesiony do 1,30 (poprzednio współczynnik ten wynosił 1,28). Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR zmiana ta 
ma na celu sfinansowanie pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

3. ZARZĄDZENIE NR 101 PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WA-
RUNKÓW ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PODSTAWO-
WEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Uprzejmie informujemy, iż na stronie www. Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostało zamieszczone Zarządzenie nr 101/2018/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia 
i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1012018dsoz,6829.html
Zgodnie z zapisami zawartymi w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do ww. zarządzenia niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, 
dotyczące zwiększenia współczynnika korygującego (stawkę kapitacyjną lekarza POZ) przy rozliczaniu świadczeń na rzecz osób:
– w wieku 0-6 lat do 2,7,
– w wieku 66-75 lat do 2,7.
Zastosowane rozwiązanie umożliwi świadczeniodawcom sfinansowanie wszystkich kosztów związanych z wzrostem wynagrodzeń dla 
pielęgniarek praktyki.

(-) Mariola Łodzińska
                                              
                       Wiceprezes NRPiP

Realizacja porozumienia 
płacowego z 9 lipca 2018 r.

KOLEJNY KROK W DOBRYM KIERUNKU
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Rada Ministrów przyję-
ła przedłożony przez ministra 
zdrowia projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych.

Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie 
zakresu podmiotowego ustawy z 8 czerwca 
2017 r. o pracowników działalności podsta-
wowej innych niż pracownicy wykonujący za-
wody medyczne, którzy wprawdzie nie mają 
uprawnień do samodzielnego udzielania 
świadczeń zdrowotnych, ale – pracując w za-
kładzie leczniczym – bezpośrednio wspierają 
ich udzielanie. Nowelizacja wprowadza praw-
nie gwarantowany próg najniższej płacy za-
sadniczej dla niemedycznych pracowników 
działalności podstawowej (np. dyspozytorów 
medycznych, opiekunów medycznych, sa-
nitariuszy  szpitalnych, sekretarek medycz-
nych). Jej celem jest zniwelowanie dyspro-

Nowelizacja ustawy o sposobie  
ustalenia najniższego wynagrodzenia 
pracowników medycznych

porcji między wynagrodzeniem pracowników 
medycznych (np. lekarzy, pielęgniarek) a pra-
cowników działalności podstawowej, których 
praca jest również związana z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych. W nowelizacji za-
proponowano przypisanie wskazanym 
pracownikom działalności podstawowej 
współczynnika pracy w wysokości 0,58. 

Nowelizacja ustawy wprowadza też ter-
min na wydanie zarządzenia o sposobie 
podwyższania wynagrodzeń zasadniczych 
w danym podmiocie. Kierownik podmiotu 
leczniczego lub podmiot tworzący jednostki 
budżetowej lub wojskowej będzie wydawał 
takie zarządzenie do 15 czerwca danego 
roku, jeśli w podmiocie nie zostanie zawarte 
porozumienie z pracownikami. 

Podwyższenie współczynnika 
pracy dla pielęgniarek i położ-
nych

Nowelizacja przewiduje ponadto prze-
niesienie grupy pielęgniarek i położnych za-
trudnionych na stanowiskach wymagających 

wykształcenia magisterskiego, ale nieposia-
dających specjalizacji, do wyższej grupy za-
wodowej (obecnie są tam tylko pielęgniarki 
i położne ze specjalizacją). Oznacza to pod-
wyższenie ich współczynnika pracy z 0,64 
na 0,73. Wprowadzone zmiany oznaczają 
podniesienie gwarantowanej prawem kwo-
ty najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go tej grupy pielęgniarek i położnych. Mają 
także zachęcać do podnoszenia kwalifikacji 
przez pielęgniarki i położne, nie tylko w dro-
dze specjalizacji, lecz także przez odbywanie 
studiów wyższych magisterskich na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo.

Nowe regulacje wejdą w życie po 14 
dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienni-
ku Ustaw. Wynagrodzenia pracowników 
działalności podstawowej oraz pielęgniarek 
i położnych zatrudnionych na stanowiskach, 
na których wymagane jest wykształcenie 
magisterskie – będą rosły z mocą od 1 lipca 
2018 r. 
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Lp. Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku
Współczynnik 

pracy

1 2 3

1 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia w określonej 
dziedzinie medycyny

1,27

2 Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej 
dziedzinie medycyny

1,17

3 Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05

4 Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta 0,73

5 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący 
zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4, wymagający wyższego wykształcenia 
i specjalizacji

1,05

6 Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracow-
nik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 albo pracow-
nik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny:  
wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0,73

7 Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem za-
wodowym magister położnictwa, która użyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęg-
niarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,05

8 Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia albo pielęgniarka z tytułem 
zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister po-
łożnictwa

0,73

9 Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8: która nie posiada tytułu specja-
listy w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdro-
wia

0,64

10 Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony 
w lp. 1-9. albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący za-
wód medyczny, wymagający średniego wykształcenia

0,64

11 Pracownik działalności podstawowej: inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, 
inny niż określony w lp. 6 i 10

0,58

Tabela z grupami zawodowymi  
i współczynnikami pracy
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Stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
W trosce o mieszkańców DPS

Stanowisko nr 18
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 19 czerwca 2018 roku
 

w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo zdrowia i Narodowy Fundusz zdrowia mających na celu 
opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w do-
mach pomocy społecznej  na rzecz mieszkańców tych domów

 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu za-

pewnienie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji i wymagającym długotrwałej 
opieki pielęgnacyjnej równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki w domach 
pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej nie jest świadczeniodawcą w 
rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017r, poz.1938.) w zw. z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 
2018 poz. 160 z póz. zm.) W konsekwencji powyższego, nie jest możliwe finansowanie i rozliczanie przez Na-
rodowy Fundusz zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w tym świadczeń zdrowotnych w czasie 
choroby, udzielanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej. Według obowiązującego 
wykazu podstawowych usług, który został określony w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 
sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz.734) dom pomocy społecznej 
niezależnie od typu świadczy m.in. usługi opiekuńcze polegające na pielęgnacji. obecnie w domach pomocy 
społecznej coraz mniej jest mieszkańców samodzielnych, a coraz więcej osób powyżej 75 roku życia z coraz 
bardziej ograniczoną sprawnością funkcjonalną, osób leżących z koncentracją problemów zdrowotnych (wielo-
chorobowości) w zakresie zdrowia somatycznego, psychicznego lub z niepełnosprawnością intelektualną. Taki 
stan wymaga od pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej, nie tylko pielęgnacji, ale realizowa-
nia świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i profilaktyki powikłań, ograniczenia niedołęstwa starcze-
go, diagnozowania i leczenia w ramach posiadanych kwalifikacji i na zlecenie lekarza. Czynności wykonywane 
przez pielęgniarki w domach pomocy społecznej w rzeczywistości nie różnią się od tych, które podejmowane 
są w zakładach opieki długoterminowej. W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych świadczenia zdro-
wotne realizowane przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej powinny być kontraktowane 
i finansowane przez Narodowy Fundusz zdrowia jako odrębny produkt zapewniający całodobową opiekę pie-
lęgniarską.

W związku z powyższym, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskuje o jak najszybsze opracowa-
nie, rzetelną wycenę i wdrożenie dodatkowego produktu zapewniającego całodobowe świadczenia pielęgniar-
skie na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej.
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27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regu-
laminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem 
uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę 
zdającą co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi, co stanowi od-
powiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzi-
nach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pie-
lęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 
w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, 
oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 
84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształce-
nia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 

KOMUNIKAT CKPPIP W SPRAWIE  
EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może 
być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.”

Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzo-
nych od sesji jesiennej 2017r. W związku z powyższym osoby, które 
otrzymały ww. liczbę punktów lub więcej są zwolnione z obowiązku 
ponownego przystąpienia do egzaminu. Komisja dokona weryfikacji 
wyników przeprowadzonych egzaminów i podejmie odpowiednią 
uchwałę nie później niż w terminie 40 dni od dnia zatwierdzenia ni-
niejszego regulaminu.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  w 
porozumieniu z Departamentem Pielęgniarek i Położnych 

                            Ministerstwa Zdrowia

WAŻNE INFORMACJE



#STRONA 1�

Z PRAC NRPiP – WAŻNE PROBLEMY



#STRONA 17

OPINIE PRAWNE

TRUDNE PYTANIA
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
5) w ramach praktyk zawodowych wymie-

nionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W art. 19 ust. 4 u.o.z.p.i.p. ustawodawca 
zakazuje podejmowania przez pracodawcę 
działań dyskryminujących, wobec pielęgniarek 
i położnych ze względu na formę wykonywa-
nia zawodu. Natomiast, zgodnie z art. 19 ust. 
5 u.o.z.p.i.p. odmowa zmiany formy wykony-
wania zawodu przez pielęgniarkę lub położną 
wykonującą zawód w podmiocie leczniczym 
w ramach umowy o pracę nie może stano-
wić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie 
przez pracodawcę stosunku pracy lub jego 
rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Zaproponowana przez pracodawcę 
zmiana formy wykonywania zawodu przez 
pielęgniarki, stanowi w swojej istocie naru-
szenie art. 19 ust. 4 u.o.z.p.i.p. W pierwszej 
kolejności zwrócić należy uwagę, że urlopu 
bezpłatnego udziela pracodawca na pisem-
ny wniosek pracownika, co wynika wprost 
z art. 174 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks 
pracy. Niewątpliwie, udzielenie przez praco-
dawcę urlopu bezpłatnego na czas realizacji 
umowy cywilno-prawnej, jest niczym innym, 
jak próbą ominięcia przepisów prawa pra-
cy o czasie pracy i być może jest to również 
próba uniknięcia konsekwencji finansowych 
przez pracodawcę, wynikających z przepisów 
ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medycz-
ne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Ponadto, umowa cywilno-prawna nie za-
bezpiecza pielęgniarki w zakresie świadczeń 
socjalnych, urlopu wypoczynkowego. Po po-
wrocie do pracy w ramach umowy o pracę, 
zgodnie z art. 1552 k.p., wymiar urlopu wypo-
czynkowego na dany rok może ulec stosun-
kowemu obniżeniu. Ponadto, w myśl art. 174 
k.p. okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się 
do okresu pracy, od którego zależą upraw-
nienia pracownicze. Przepisu kodeksu pracy 
nie gwarantują pielęgniarce powrotu na do-
tychczasowe stanowisko po zakończeniu ur-
lopu bezpłatnego.

W przypadku umowy cywilno-prawnej, 
po 6 miesięcznym okresie, o którym mowa 
w pytaniu, pracodawca będący podmiotem 

leczniczym, zobowiązany będzie do przepro-
wadzenia postępowania konkursowego na 
udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie 
art. 26 i nast. ustawy z 15.04.2011 r. o działal-
ności leczniczej, co hipotetycznie nie gwaran-
tuje kolejnego kontraktu.

Reasumując, zawarcie umowy cywilno-
prawnej z pracodawcą z jednoczesnym udzie-
leniem pracownikowi urlopu bezpłatnego na 
czas realizacji tzw. kontraktu może stanowić 
naruszenie przepisu art. 19 ust. 4 u.o.z.p.i.p., 
przepisów o czasie pracy oraz ewentualnie 
przepisów ustawy z 8.06.2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych.
Autor odpowiedzi:
Choromańska Iwona 
Odpowiedzi udzielono:
15 czerwca 2018 r., stan prawny dotych-
czas nie uległ zmianie 
Copyright © 2014 - 2018 Wolters Kluwer 
Polska Spółka z o.o.

Pytanie
Czy pielęgniarka ma uprawnienia za-

kładania cewnika do pęcherza moczowego 
u mężczyzn?

Odpowiedź 
Pielęgniarka posiada uprawnienia za-

kładania cewnika do pęcherza moczowego 
u mężczyzn.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego z 9.05.2012 r. w sprawie stan-
dardów kształcenia dla kierunków studiów: le-
karskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 
pielęgniarstwa i położnictwa - dalej r.s.k.l.f.p., 
w załączniku 4 zawiera standardy kształcenia 
na kierunku studiów pielęgniarstwo. Część A 
dotyczy studiów pierwszego stopnia.

W dziale III “Szczegółowe efekty kształ-
cenia” część C “Nauki w zakresie podstaw 
opieki pielęgniarskiej” r.s.k.l.f.p. zawiera mię-
dzy innymi wykaz umiejętności nabywanych 
przez absolwenta podczas studiów licencja-
ckich. Punkt C.U16. jednoznacznie określa, 
że absolwent powinien posiadać umiejętność 
zakładania cewnika do pęcherza moczowego, 
monitorowania diurezy, usuwania cewnika, 
wykonywania płukania pęcherza moczowe-
go. Zatem osoba, która ukończyła szkołę 

Kierownik podmiotu lecz-
niczego resortowej służby 
zdrowia zaproponował 
przejście na kontrakt pie-
lęgniarkom operacyjnym 
zatrudnionym dotych-
czas w tym podmiocie na 
umowę o pracę. Ponie-
waż nie spotkał się z ak-
ceptacją takiej propozycji 
zasugerował, aby w ra-
mach próby pielęgniarki 
te udały się na półroczny 
urlop bezpłatny w tym 
podmiocie leczniczym, a 
przez te pół roku praco-
wały na umowie kontrak-
towej.

Czy legalnym jest zatrudnienie 
pielęgniarki na cywilno-prawnej 
umowie kontraktowej w szpitalu, 
w którym przebywać ona będzie 
na urlopie bezpłatnym - za zgodą 
dyrektora podmiotu leczniczego?

Zdaniem ORPiP w Poznaniu takie przy-
muszanie do zamiany umów jest bezprawne, 
a ponadto nie daje gwarancji zatrudnienia 
na umowę o pracę po zakończeniu urlopu 
bezpłatnego - w przypadku wycofania się 
z kontraktu.

Odpowiedź
Zawarcie umowy cywilnoprawnej z praco-

dawcą z jednoczesnym udzieleniem pracow-
nikowi urlopu bezpłatnego na czas realizacji 
tzw. kontraktu może stanowić naruszenie 
przepisu art. 19 ust. 4 ustawy z 15.07.2011 
r. o zawodach pielęgniarki i położnej – da-
lej u.o.z.p.i.p., przepisów o czasie pracy oraz 
ewentualnie przepisów ustawy z 8.06.2017 r. 
o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wyko-
nujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych.

Art. 19 ust. 1 u.o.z.p.i.p., stanowi, że pielęg-
niarka i położna mogą wykonywać zawód:
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pielęgniarską powinna posiadać umiejętność 
zakładania cewnika do pęcherza moczowego. 
Powyższe przepisy nie ograniczają tej umiejęt-
ności odnośnie płci pacjenta. Powyższe ozna-
cza, że nabyta przez absolwenta umiejętność 
dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Skoro pielęgniarka podczas kształcenia 
przeddyplomowego nabywa określoną umie-
jętność, a w tym przypadku jest to zakładanie 
cewnika do pęcherza moczowego u pacjenta, 
tym samym nabywa ona uprawnienie do wy-
konania tej czynności.

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 
11 ust. 1 ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej pielęgniarka i położ-
na wykonują zawód, z należytą starannością, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej, posza-
nowaniem praw pacjenta, dbałością o jego 
bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania 
aktualnej wiedzy medycznej oraz pośred-
nictwo systemów teleinformatycznych lub 
systemów łączności. W świetle powyższego 
przepisu ustawy, w przypadku, gdyby pielęg-
niarka miała obawy przed założeniem cew-
nika, z tej chociażby przyczyny, że po ukoń-
czeniu szkoły pielęgniarskiej nie wykonywała 
takiej czynności od dłuższego czasu, winna 
przejść przeszkolenie przypominające w tym 
zakresie.
Autor odpowiedzi:
Choromańska Iwona 
Odpowiedzi udzielono:
14 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas 
nie uległ zmianie 
Copyright © 2014 - 2018 Wolters Kluwer 
Polska Spółka z o.o.

Pytanie
Czy pielęgniarka prowadząca działal-

ność w formie indywidualnej praktyki pie-
lęgniarskiej w zakresie świadczeń opieki 
długoterminowej, posiadająca tytuł magistra 
pielęgniarstwa, tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych oraz kurs specjalistyczny leczenie 
ran program dla pielęgniarek, może posługi-
wać się tytułem “specjalista leczenia ran”?

Odpowiedź 
Pielęgniarka, która otrzymała dyplom lub 

zaświadczenie o uzyskaniu tytułu specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle cho-
rych i niepełnosprawnych jest w pełni upraw-
niona do posługiwania się tytułem specjalisty 
w tej właśnie dziedzinie. Ukończenie kursu 
specjalistycznego “Leczenie ran dla pielęg-
niarek” nie uprawnia do posługiwania się ty-
tułem specjalisty leczenia ran, ponieważ kurs 
specjalistyczny jest inną formą kształcenia 
podyplomowego niż szkolenie specjalizacyj-
ne (specjalizacja).

Art. 67 ust. 2 ustawy z 15.07.2011 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p. 
stanowi, że pielęgniarka i położna po odbyciu 
specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego 
uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie pielęg-
niarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 
w ochronie zdrowia. Jedynie ukończenie przez 
pielęgniarkę szkolenia specjalizacyjnego, 
zwanego też specjalizacją upoważnia pielęg-
niarkę do posługiwania się tytułem specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa, dla której prze-
widziana została specjalizacja. Ukończenie 
przez pielęgniarkę kursu specjalistycznego 
nie daje żadnych podstaw do posługiwania 
się tytułem specjalisty, ponieważ kurs specja-
listyczny ma na celu uzyskanie przez pielęg-
niarkę lub położną wiedzy i umiejętności do 
wykonywania jedynie określonych czynności 
zawodowych przy udzielaniu świadczeń pie-
lęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych 
(art. 72 ust. 1 u.z.p.p.).

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z 12.12.2013 r. w sprawie 
wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 
w których może być prowadzona specjaliza-
cja i kursy kwalifikacyjne w § 1 ust. 1 stanowi, 
że specjalizacje dla pielęgniarek mogą być 
prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa:

1) anestezjologicznego i intensywnej 
opieki;

2) chirurgicznego;
3) geriatrycznego;
4) internistycznego;

5) onkologicznego;
6) operacyjnego;
7) opieki długoterminowej;
8) opieki paliatywnej;
9) pediatrycznego;
10) psychiatrycznego;
11) ratunkowego;
12) rodzinnego.
Poprzedzające je rozporządzenie Mini-

stra Zdrowia z 29.10.2003 r. w sprawie wy-
kazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin 
mających zastosowanie w ochronie zdrowia, 
w których może być prowadzona specjali-
zacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych 
programów specjalizacji dla pielęgniarek 
i położnych oraz wcześniejsze jeszcze zarzą-
dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z 16.12.1981 r. w sprawie szkolenia specjali-
zacyjnego pielęgniarek i położnych (Dz.Urz. 
MZiOS z 1982 r. poz. 2) nie przewidywa-
ły specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa 
przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 
Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z 17.12.1998 r. w sprawie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych w § 9 ust. 1 pkt 15 przewidywało 
możliwość uzyskania przez pielęgniarkę tytułu 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych. W myśl 
postanowień § 40 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z 29.10.2003 r. w sprawie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych 
pielęgniarce, położnej, która otrzymała dy-
plom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu 
specjalisty wydane na podstawie dotychcza-
sowych przepisów, przysługuje tytuł specjali-
sty w odpowiedniej dziedzinie pielęgniarstwa 
lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochro-
nie zdrowia. Tak więc osoba, która otrzymała 
dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu 
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa prze-
wlekle chorych i niepełnosprawnych jest w 
pełni uprawniona do posługiwania się tytu-
łem specjalisty w tej właśnie dziedzinie.
Autor odpowiedzi:
Choromańska Iwona 
Odpowiedzi udzielono:
11 stycznia 2018 r., stan prawny dotych-
czas nie uległ zmianie 
Copyright © 2014 - 2018 Wolters Kluwer 
Polska Spółka z o.o.
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W przebiegu choroby dochodzi do znisz-
czenia mieliny (demielinizacji), czyli substan-
cji otaczającej włókna nerwowe centralne-
go systemu nerwowego. Mielina umożliwia 
włóknom nerwowym szybsze przewodzenie 
impulsów do mózgu i z powrotem. Jeśli zo-
stanie uszkodzona w niewielkim stopniu, 
impuls może wędrować dalej bez przeszkód 
bądź zostać w niewielkim stopniu zmodyfiko-
wany. Jeżeli uszkodzenie jest poważne, w tym 
miejscu powstaje stwardniała blizna (plaka) 
a przebieg impulsów może ulec przerwaniu, 
prowadząc do całkowitego zniszczenia włó-
kien nerwowych. Nazwa choroby odwołuje 
się właśnie do tego procesu. Sclerosis ozna-
cza zbliznowaciałe stwardnienie powstałe 
w miejscu uszkodzenie mieliny, a multiple 
odnosi się do licznych miejsc w centralnym 
układzie nerwowym, w których te uszkodzenia 
powstają. W zależności od miejsca powstania 
stwardnienia, dana funkcja organizmu zostaje 
zaburzona lub wstrzymana.

Choroba charakteryzuje się mnogością 
objawów, które są wynikiem uszkodzenia 
wielu (zazwyczaj od kilku do kilkunastu) og-
nisk rozsianych po całej przestrzeni mózgu i 
rdzenia kręgowego. Dodatkowo obok zróż-
nicowania przestrzennego OUN nakłada się 
zmienność powstawania ognisk, ale także ich 
ewaluowanie w przestrzeni czasowej.

Takie zróżnicowanie, mocno indywi-
dualizuje przebieg choroby, każdy pacjent 
choruje inaczej, mówi się o stwardnieniu 
rozsianym jako o chorobie „tysiąca twa-
rzy”.

Szereg objawów, które są zarówno iloś-
ciowo jak i jakościowo wynikiem uszkodze-
nia centralnego układu nerwowego można 
pogrupować ze względu na układy, których 
dotyczą. 
Ze strony układu nerwowego i zmysłów:
• zawroty głowy, zaburzenia równowagi, 

ataksja (zaburzenia koordynacji ruchowej, 
utrata kontroli nad kończynami), niedo-
włady;

• zaburzenia funkcji poznawczych (zabu-
rzenia koncentracji i logicznego myślenia, 
zaburzenia percepcji, utrata pamięci krót-
kotrwałej);

• zmiany w odbiorze bodźców (zmniejsze-
nie wrażliwości na dotyk lub nadwrażli-
wość na ciepło, uczucie mrowienia, drę-
twienia, uderzenia gorąca);

Stwardnienie rozsiane
Stwardnienie rozsiane jest chorobą zwyrodnieniowo-zapalną o podłożu autoimmunolo-
gicznym ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Dotyka młodych dorosłych 
(zachorowalność między 20-40 r. ż.), którzy są w najbardziej aktywnym okresie swojego 
życia, zakładają rodziny, rozpoczynają pracę zawodową.

• ból neuropatyczny;
• parestezje – mrowienie, ciarki, pieczenie, 

uczucie ucisku, gniecenie, kłucie, pulso-
wanie;

• zaburzenia czuciowe jak niedoczulica lub 
przeczulica;

• zaburzenia mowy (dyzartria) – zmiana 
rytmu, mowa skandowana (przy uszko-
dzeniach móżdżku), spowolniona, bełkot-
liwa;

• zaburzenia wzroku – zez, podwójne lub 
niewyraźne widzenie, oczopląs, zapalenie 
nerwu wzrokowego, ból odczuwany przy 
poruszaniu gałką oczną, spadek ostroś-
ci widzenia, trudności w rozpoznawaniu 
barw, utrata wzroku w jednym lub w obu 
oczach.

Ze strony układu mięśniowego:
• niedowłady kończyn, uczucie osłabienia 

mięśni i rzeczywiste osłabienie siły mięś-
niowej;

• spastyczność przejawiająca się wzmożo-
nym napięciem mięśniowym, sztywnością 
i skurczami mięśni;

• zaburzenia napięcia mięśniowego; 
Ze strony układu pokarmowego:
• trudności z połykaniem (dysfagia);
• zaburzenia funkcji jelit na poziomie tra-

wienia i wypróżniania – zaparcia, częste 
lub niepełnie wypróżnianie, utrata kon-
troli nad wypróżnieniem.

Ze strony układu moczowo-płciowego:
• zaburzenie funkcji pęcherza moczowego 

(nietrzymanie moczu, problemy z rozpo-
częciem mikcji, nagłe parcie na mocz, za-
trzymanie moczu);

• zaburzenia w sferze seksualnej – zmniej-
szenie popędu, impotencja.

Ze strony psychiki:
• uczucie nagłego zmęczenia, niewspół-

miernego do wykonanej pracy;
• zaburzenia emocjonalne;
• obniżenie nastroju i depresja;
• zaburzenia poznawcze, trudności w ucze-

niu się, rozwiązywaniu problemów.
SM przebiega inaczej u każdej chorej 

osoby. Można wyróżnić 4 postaci-typów cho-
roby.
Rzutowo-remisyjna

Jest najczęściej występującą postacią SM i 
odpowiada za 85 % przypadków SM w chwili 
rozpoznania. Charakteryzuje się występowa-

niem nawrotów-okres w którym osoba chora 
odczuwa ostre pogorszenie, trwające przez 
co najmniej 24 godziny, a zwykle przez kil-
ka dni lub tygodni, po którym następuje po-
prawa trwająca co najmniej jeden miesiąc. 
Po ustąpieniu zaostrzenia objawy cofają się 
całkowite lub częściowo powodując pewien 
stopień niesprawności.
Pierwotnie postępująca

Występuje u około 10-15 % populacji SM. 
Charakteryzuje się stałym postępem choroby 
od początku jej trwania. Pojawiające się nowe 
objawy nie ustępują, a nasilają się w czasie 
prowadząc do dysfunkcji organizmu.
Wtórnie postępująca

Ta postać najczęściej pojawia się u pacjen-
tów, u których wcześniej choroba przebiegała 
w postaci rzutowo-remisyjnej. Charakteryzu-
je się brakiem całkowitej remisji po rzutach. 
wówczas następuje stałe pogorszenie stanu 
zdrowia, bez fazy zaostrzenia i faz bezobja-
wowych. Pojawia się u około 30-40% chorych, 
najczęściej po 10-15 latach od diagnozy. 
Postępująco-nawracająca

Odpowiada za około 5 % przypadków 
SM. Tak jak w przypadku pacjentów z po-
stacią pierwotnie postępującą następuje 
stałe pogorszenie stanu od początku choro-
by i podobnie jak u osób z postacią wtórnie 
postępującą występują zaostrzenia objawów 
między którymi ma miejsce stałe narastanie 
uszkodzeń neurologicznych.
Czynniki sprzyjające chorobie
• Czynniki środowiskowe wpływają na etio-

logię choroby. Szczególnie wysokie wy-
stępowanie SM notuje się u mieszkańców 
północnej Europy i ich potomków. Kraje 
równikowe stanowią obszary niskiego ry-
zyka, podczas gdy kraje położone skraj-
nie na północ lub południe to obszary 
wysokiego ryzyka.

• Rasa-choroba najczęściej występuje u ra-
sy kaukaskiej niż innych ras. W niektórych 
grupach etnicznych występuje niska cho-
robotwórczość na SM np. Maltańczyków, 
Inuitów, Lapończyków, mieszkańców Sy-
berii, węgierskich Romów i mieszkańców 
Azji Środkowej. 

• Wiek-może wystąpić w każdym wiek, 
średni wiek w momencie rozpoznania 
wynosi 30 lat na całym świecie.

• Płeć-choroba najczęściej występuje 
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nie tylko w wymiarze motorycznym. Dlatego 
wiodącym celem zespołu interdyscyplinarne-
go jest przygotowanie chorych do samoopie-
ki na którą składa się niezależność w samo-
obsłudze, poziom edukacji zdrowotnej oraz 
umiejętności w zakresie samokontroli i sa-
mopielęgnacji, a także wsparcie emocjonalne 
chorego i jego rodziny. Pacjent przygotowa-
ny do samoopieki jest aktywny fizycznie i in-
telektualnie, dba o swoje zdrowie i komfort 
życia, umiejętnie wpływa na postawy rodziny 
i otoczenia pomagając im i sobie zaakcepto-
wać swoją chorobę i niepełnosprawność.

Chciałabym podkreślić jeszcze bardzo 
ważny element opieki nad pacjentem, a mia-
nowicie Jego podmiotowość. Warto stoso-
wać empatyczny, partnerski styl porozumie-
wania się co umożliwia pozytywną relację 
terapeutyczną z pacjentem, pozwoli obdarzyć 
zaufaniem i może sprawić, że efekty rehabili-
tacji wielowymiarowej poprawią jakość życia 
pacjenta.

W artykule wykorzystałam informacje za-
warte w PROGRAMIE REHABILITACJI opraco-
wanym przez Zespół Centrum

W imieniu Zespołu Grażyna Gorzyczka

u kobiet. Stosunek kobiet do mężczyzn 
chorych na SM wynosi około 2 do 3:1. U 
mężczyzn choroba zwykle powiązana jest 
z cięższym przebiegiem i gorszymi roko-
waniami.

• Genetyka - częstość występowania cho-
roby u krewnych 1 stopnia jest 20-40 
razy wyższa niż w ogólnej populacji. Poza 
pewną podatnością genetyczną SM nie 
jest chorobą genetyczną.

Leczenie 
Niestety, dotychczas nie wynaleziono 

jeszcze skutecznego lekarstwa na stwardnie-
nie rozsiane.
Dostępne metody leczenia farmakologicz-
nego:
• leczenie rzutu choroby
• leczenie modyfikujące przebieg choroby: 

imunomodelujące, imunosupresyjne
• leczenie objawowe 
Rehabilitacja wielowymiarowa
• fizjoterapia
• terapia ręki/terapia zajęciowa
• terapia neuropsychologiczna
• terapia psychologiczna
• terapia neurologopedyczna
• interwencje z zakresu psychologii zdro-

wia
• opieka nad pacjentem

Ze względu na specyfikę choroby pacjent 
z SM wymaga stałej i profesjonalnej opieki 
świadczonej przez wyspecjalizowany zespół. 
Częstym następstwem tego schorzenia jest 
niepełnosprawność mogąca przejawiać się 

Uzupełnienie informacji doty-
czącej ponoszonych przez pacjen-
tów kosztów za pobyt na rehabi-
litacji w Centrum Rehabilitacji im 
Jana Pawła II w Bornem Sulino-
wie.

Kwota, którą pacjent  zobowią-
zany jest zapłacić uzależniona jest 
od stanu funkcjonalnego pacjen-
ta. Ustalamy ją posługując się skalą 
Barthel. Jesteśmy uczciwi wobec na-
szych pacjentów i czasami bywa tak, 
że dopiero po tygodniu pobytu cho-
rego w Centrum ostatecznie podaje-
my jaką kwotę ma zapłacić. W chwili 
obecnej wygląda to następująco:

Skala Barthel 0-40 pkt 3440 zł

Skala Barthel 45-85 pkt 3100 zł

Skala Barthel  90-100 pkt 2900

W sprawie płatności,  potwier-
dzając telefonicznie  pobyt na tur-
nusie, indywidualnie rozmawiamy 

z naszymi pacjentami.
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„Spóźnieni kochankowie” 
William Wharton

 Książka przeleżała u mnie na półce nie-
tknięta ok. 20 lat. Ciągle ją odkładałam na 
bok, nie byłam na nią gotowa. Dziś nie mogę 
w to uwierzyć, że tak cudna książka czekała 
tak długo. Wywarła na mnie ogromne wra-
żenie.

“Spóźnieni kochankowie” to piękna 
i emocjonująca historia miłosna wykraczająca 
poza przyjęte kanony. Opowiada o cierpieniu 
i samotności dwojga zupełnie różnych ludzi. 
Amerykański biznesmen Jack - niespełna pięć-
dziesięcioletni artysta malarz po przejściach 
portretuje Paryż. W swoich pracach stara się 

„Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek,
 które nas ranią i przeszywają (…)
Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa,
 które głęboko nas zasmucają,
jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych,
 jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobój-
stwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza
 wewnątrz nas.”

  Franz Kaffka

Niektóre osoby uważają jesień za najpiękniejszą porę roku i nie mogą się jej doczekać. Trudno się z nimi nie zgodzić, gdy 
ogląda się cudowne kolory jesieni! O tej porze roku, liście barwią się na wszystkie odcienie żółci, pomarańczy i czerwieni!

Październik. Za oknem pogoda zachęca do spacerów. Wieczory robią się przyjemnie długie. Pewnie niedługo rozpoczną 
się deszcze, plucha i szaruga, które namówią nas do spędzania czasu w domu. Czy to źle? Skądże! Przecież wszyscy marzymy 
o leniwych godzinach spędzonych pod kocem, gdy w półmroku przygaszonego światła unosi się aromat ulubionej herbaty lub 
soczystej „małej czarnej”, w tle nęcą się jazzowe nuty, a my w końcu mamy czas na wyprawę do świata książki. I to nie jednej, nie 
dwóch… W końcu mamy czas, żeby zapoznać się z nowościami i nadrobić zaległości.

Po jakie tytuły warto sięgnąć? Z jakimi książkami jesień nie będzie nudna?

wydobyć całą głębię obrazu, ale nie do końca 
mu się to udaje. Pewnego dnia spotyka przy-
padkiem 70-letnią niewidomą Mirabelle i to 
właśnie znajomość z nią uwrażliwia bohatera 
i pozwala dostrzec i poczuć bodźce, na które 
do tej pory nie reagował. Między bohaterami 
rodzi się głębokie uczucie - z jednej strony 
niewinna miłość romantyczna, z drugiej fi-
zyczne, erotyczne uczucie, o którym Wharton 
pisze z niezwykłą subtelnością i delikatnością, 
rzadko spotykaną w dzisiejszej literaturze.

Spóźnieni kochankowie” to książka 
w której William Wharton udowadnia nam, 
że uczucie, erotyzm, czy uniesienia, nie znają 
metryki.

Nie są w żadnym wypadku zarezerwowa-
ne tylko dla ludzi młodych i zdrowych. 

Mogą przydarzyć się każdemu, niezależ-
nie od miejsca i statusu społecznego.

Wszystko opisane jest w bardzo wysma-
kowany sposób, który mnie osobiście za-
chwycił.

Książka po prostu wspaniała, naprawdę 
polecam. Czytając tę książkę potrafimy zro-
zumieć przeżycia, cierpienie oraz samotność 
dwojga ludzi, którzy szukają czegoś, czego 
nie potrafią do końca nazwać. Książka wy-
łącza z rzeczywistości, udowadnia, że nie-
widomymi ludzi są właśnie Tymi, którzy do-
strzegają i widzą. Natomiast ludzie widzący 
potrafią tak patrzeć, dopiero gdy nauczą się 
patrzeć z zamkniętymi oczami, przestaną wi-
dzieć świat materialny, który nakręca ich do 
wyścigu, pędu życia, przez który nie jesteśmy 
wstanie zauważyć tego, co jest najistotniejsze 
w życiu. Autor nie opisuje tu tylko zwykłej 
wzajemnej miłości dwojga ludzi, ale i miłość 
naiwną, pokazuje miłość do muzyki, sztuki, 
zwierząt, wspomnień.

 “Dopiero gdy utraci się jeden z posia-
danych darów zaczyna się doceniać i do-
strzegać  pozostałe.”

„Nowakowie – kruchy fun-
dament” Barbary Sęk 

to pierwszy tom trylogii Nowakowie, które-
go premierę świętowaliśmy w czerwcu 2018 
roku. Jest to rozszerzone i zmienione wydanie 
debiutanckiej książki autorki, która nosiła ty-
tuł „Dlaczego ona?”

„Nowakowie” to pozornie zwykła historia 
jednego mężczyzny i dwóch kobiet. Miłość, 
macierzyństwo, stabilizacja i bezpieczeństwo 
kontra zdrada, kłamstwa i skrywany żal. No-
wakowie to rodzina jakich wiele dziś na świe-
cie, w pięknym domu, pełnym harmonii żyją 
w poczuciu własnego bezpieczeństwa i jego 
nieskończoności. Mąż, żona i czwórka wspa-
niałych dzieci jak z żurnala. Lecz gdzieś po-
między nimi, schodami lat i dni pełznie kłam-
stwo, ułuda i nieszczerość.
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A na drugim końcu miasta mieszka ona 
– która wierzy w niego i choć mocno kocha 
nie stawia twardych warunków, czeka...wciąż 
czeka i z miłości do niego jest gotowa wyrzec 
się przeszłości i przyszłości, mimo najwięk-
szego bólu, jaki to jej przyniesie.

„Nowakowie” to pierwszorzędne studium 
rozpadu rodziny, bardzo bolesne i bardzo 
przejmujące, które poruszyło mnie napraw-
dę mocno. Autorka jawnie pokazuje, że pod 
piękną fasadą mogą kryć się zepsucie i brzy-
dota. Nie wszystko jest zawsze tak piękne 
i idealne jak się wszystkim na około wydaje.

Ta powieść, długo, bardzo długo będzie 
we mnie tkwiła.

Serdecznie Wam polecam powieść “No-
wakowie”, bo to naprawdę niesztampowo 
napisana historia przepełniona tak wielką 
dawką miłości i bólu, że trudno to sobie wy-
obrazić. Te emocje są tak silne, że zaskoczą 
Was. Mnie również zaskoczyły, bo sięgając 
po książkę nie spodziewałam się tak mocnej 
dawki uczuć od tych najlepszych do tych naj-
gorszych.

“Brudna gra” Nikodema Pa-
łasza 

to niesamowita powieść kryminalna, któ-
rej akcja kręci się wokół tenisa. Fabuła jest peł-
na zwrotów akcji, pełna intryg i tajemniczych 
bohaterów, a wszystko to umiejscowione w 
środowisku tenisowym. Jest to fantastyczny 
zabieg, jaki mógł wymyślić autor. A fakt, że 
powieść jest jego debiutancką książką tylko 
podsyca apetyt.

Artur Malewicz zostaje zamordowany 
dzień po wielkiej wygranej w bardzo presti-
żowym turnieju. Z racji tego, że tenisista jest 
znany publiczności i podniesiony do rangi 
co najmniej celebryty, śledztwo uważane jest 
za priorytetowe. Sprawą zainteresowali się 
wszyscy, począwszy od mediów a kończąc na 
sportowcach i fanach sportów. Dowodzenie 
nad śledztwem przypada w udziale inspekto-
rowi Wiktorowi Wolskiemu. Mężczyzna jest 
osobowością, która od pierwszych stronic 

intryguje i zaciekawia swoim charakterem. 
Pikanterii dodaje fakt, że sam ma wiele za 
uszami... Policjant, stara się wkraść do teniso-
wego świata po to, aby idealnie zbadać spra-
wę, którą prowadzi. Dochodzi do przykrych 
wniosków, że świat zawodowych tenisistów 
jest dosyć ponury, a ponadto niebezpieczny. 
Odkrywa, że często bywa tak, że mecze są już 
z góry ustawione, na każdym kroku obecna 
jest korupcja, a sportowcy kombinują z do-
palaczami i dopingiem. Brak w tym światku 
ogłady i harmonii. Wiktor Wolski dowiaduje 
się, że zamordowany nie był taki święty jak to 
się wszystkim wydawało. Odkrywa wiele jego 
tajemnic i sekretów. A do tego wszystkiego 
wciąż rośnie liczba podejrzanych. Jak szybko 
Wolski rozwiąże zagadkę tajemniczego mor-
derstwa? Czy będzie zadowolony z efektu 
swojego dochodzenia?

Podsumowując, “Brudna gra” to powieść, 
której nie powstydziłby się mistrz krymina-
łów. Mnóstwo zwrotów akcji, ciekawe wątki 
fabularne oraz ściganie mordercy jest bardzo 
interesujące i intrygujące. W książce nie ma 
czasu na nudę, wciąż coś się dzieje. W do-
datku jest to debiut autora! Jeśli Pałasz pisze 
w tak cudowny sposób już na samym swoim 
starcie, to aż zacieram ręce na kolejne jego 
powieści! Jeżeli jesteście miłośnikami dobre-
go kryminału, to koniecznie sięgnijcie po tę 
pozycję.

Ostatnią pozycją, jaką chcę polecić jest 

„Kiedy byłyśmy siostrami” 
Marie Jansen

Hamburg, 1916. Viviane i Elisabeth cie-
szą się beztroskim życiem w majątku rodziny. 
Nie zdając sobie sprawy z wojny i jej konse-
kwencji, również dla narodu niemieckiego, 
spędzają swój wolny czas na czytaniu, spa-
cerach. Rodzice trzymający je pod kloszem 
i dopuszczający je do rzeczywistych wizji 
nędzy i rozpaczy na ulicach Hamburga, chcą, 
aby życie ich córek toczyło się dalej, pomimo 
wszystkiego.

Viviane - bardziej niepokorna, ale i od-
ważniejsza z sióstr, szuka swojego miejsca 
w świecie. Z wielką miłością do koni, wieczo-
rami wymyka sie z domu, aby móc spędzić 
chwile gnając z wiatrem we włosach. Tam też 
poznaje Philipa, Francuza, który objeżdża kraj 
wraz z trupą cyrkową. Młoda dziewczyna za-
kochuje się i idąc za głosem swojego serca 
ucieka wraz z nim decydując się na życie na 
walizkach…

Elisabeth natomiast, posłuszna woli rodzi-
ców, żyje w bezdzietnym małżeństwie zaaran-
żowanym przez rodziców. Między małżonka-
mi brak miłości, ale wychodząc z założenia, że 
wystarczy im wzajemny szacunek, żyją obok 
siebie przez lata. Aż pewnego dnia do ich 
domu zawita niemowlę. Tamta chwila zmie-
nia wszystko i Elisabeth biorąc dziecko w ręce 
i otaczając je opieką, obiecuje sobie, że zrobi 
dla tej małej wszystko, żeby tylko była szczęś-
liwa. Dosłownie wszystko.

Dwie siostry, które rozdzieliła wojna i mi-
łość. Jedna poszła za głosem serca, druga 
rozsądku. Pomimo ogromnej więzi, ich kon-
takt osłabł. Listy nie oddadzą tego co mo-
gły wtedy czuć, co się działo w ich świecie. 
Jednak historia lubi czasem wracać do ludzi 
w momentach, gdzie najmniej się tego spo-
dziewamy.

Opowieść o niezwykłym klimacie udo-
wadniająca, że siła tkwi w rodzinie, choć czę-
sto nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. 
Obserwowanie społeczeństwa i przemian 
podczas wojen XX wieku oraz myślenia ludzi 
na podstawowe sprawy, jest niezwykłe. Mi-
nęło zaledwie sto lat, a wydaje się jakby Ci 
ludzie żyli w innej epoce. 

“Kiedy byłyśmy siostrami” to intrygująca 
książka. Trzyma w napięciu, ale też pozwala 
odpocząć i na chwilę przenieść się do obsza-
rów niemieckich sprzed II Wojny Światowej. 
Wielkie namiętności przeplatają się z trage-
diami, a miłość nie zawsze wygrywa w osta-
tecznym rozrachunku. Ale to nic. To też jest 
na swój sposób piękne.

 Dorota Fenkanin
 Onkologia i Chemioterapia

Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie

mail: dofen69@gmail.com
tel. 662 355 883



#STRONA 23

MOJE PASJE

Pierwszy raz na zajęcia zumby przyszłam 
jesienią w 2012 roku do Pure w Atrium 
w Koszalinie. Miałam zamiar zrzucić kilka 
zbędnych kilogramów. Wiedziałam tylko, 
że to zajęcia fitness, pochłaniające 100% 
energii i tyle…Stanęłam w pierwszym rzę-
dzie by jako totalny laik dokładnie wszyst-
ko widzieć, poprawnie powtarzać i nikogo 
nie uszkodzić. Nie wspomnę, że nie trud-
no było zauważyć wokół mnie koleżanki w 
wieku gimnazjalnym, studentki i kilka  pań 
z mojego rocznika. Jak zobaczyłam mło-
dziutkiego, wysportowanego  instruktora 
zumby, pokroju Rowińskiego i Maseraka, 
wchodzącego na salę z „ogromnym bana-
nem na twarzy”, uśmiechając się od ucha 
do ucha, od razu pomyślałam: „O matko….
Anka !!! Litości!!! co Ty tu robisz???!!!

Po pierwszych minutach tańca czas się 
dla mnie zatrzymał… Poczułam, że to jest 
właśnie to!!!

Zumba  to  taniec zainspirowa-
ny połączeniem elementów tańców 
latynoamerykańskich oraz elemen-
tów fitness. Choreografia Zumby 
łączy hip-hop, soca, samba, salsa, 

merengue, mambo, sztuki walki, 
oraz elementy Bollywood i tańca 
brzucha. Wykorzystywane są także 
elementy treningu siłowego(squat, 
lunge) oraz treningu cardio. Nazwa 
“Zumba” nie ma konkretnego zna-
czenia, została wybrana przypad-
kowo jako nazwa firmowa. Opraco-
wana przez tancerza i choreografa 
Alberto “Beto” Pereza w Kolumbii 
w latach 90. W 2015 roku liczba 
uczestników  zajęć  zumby osiągnę-
ła poziom 14 milionów uczniów w 
186 krajach.  W Polsce również jest 
bardzo popularna. I mimo upływu 
lat nadal cieszy się ogromną popu-
larnością. W ciągu 50 minut zumby 
można spalić nawet do 800 kcal.

 Ale do rzeczy…
Po moich pierwszych zajęciach wy-

szłam jak zaczarowana. Oczarowała mnie 
muzyka, taniec, intensywność i różnorod-
ność ruchów, atmosfera. Nie ukrywam, że 
bardzo się starałam dotrzymać kroku po-
zostałym uczestnikom i zrozumieć co in-
struktor miał na myśli. W głowie  miałam 

Oczarowała  
mnie Zumba

ciągle szum muzyki i kultowe uła…uła… 
Liczyłam godziny do następnych zajęć, nie 
mogąc zejść po szpitalnych schodach, tak 
mnie mięśnie bolały, nawet nie miałam 
pojęcia, że takowe mięśnie mam, aż do 
czasu pierwszej zumby. 

Na zumbie się tańczy, śpiewa, krzyczy 
uła uła, uśmiecha do lustra, instruktorów 
i ludzi. Każdy tańczy jak umie, instruktor 
w prawo, niektórzy w lewo, instruktor trzy 



#STRONA 24

MOJE PASJE

powtórki, my dwie, obrót w prawo - ja 
w lewo… ale cóż , to nie konkurs tańca. 
Nikt nikogo nie ocenia, nie krytykuje, nikt 
nie musi nic umieć, każdy ma się po prostu 
dobrze bawić.

Uwielbiam zumbę. Stała się moją pasją. 
Mimo dużego wysiłku, zumba pozwala się 
odprężyć, odpocząć, odciąć na chwilę od 
trosk i problemów, wytwarza tyle endorfin, 
że śmiało można wrócić do domu, umyć 
jeszcze okna i nie czuć zmęczenia. 

Poznałam wiele wspaniałych osób na 
zumbie.  Zawiązały się przyjaźnie, które 
przetrwały do dnia dzisiejszego. Zumba 
łączy ludzi, niezależnie od wielu czy wy-
kształcenia. Młode dziewczyny, które tak 
jak ja zaczynały przygodę z zumbą, teraz 
są świetnymi instruktorkami. Nie sposób 
nie wspomnieć o Grzegorzu, który z wi-
doczną nadwagą, próbował dotrzymać 
kroku , teraz jako instruktor sam prowadzi 
zumbę. Zumba stała się dla niektórych nie 
tylko pasją, ale sposobem na życie. 

Przez te kilka lat poznałam wielu in-
struktorów i uczestników z całej Polski, Eu-
ropy i świata. Byłam na wielu maratonach 
zumby. Na zajęciach moimi koleżankami 
na równi były licealistki, studentki, dyrek-

torki banku, bizneswoman, pielęgniarki, 
nauczycielki. Niektóre wytrwały razem ze 
mną do tej pory, niektóre odeszły, inne 
powychodziły za mąż, porodziły dzieci, 
wyjechały, powracały, wiele osób przyszło 
nowych. A ja, mimo upływu lat, nadal  na 
zumbie … 

W pierwszym rzędzie ! 
Ania Iwanisik
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Wrześniowego wieczoru wraz 
księdzem kapelanem wyru-
szyliśmy autokarem w podróż 
do Italii. 

Naszą podróż i pielgrzymowanie roz-
poczęliśmy od Toskanii. Dzięki przewodni-
kowi mieliśmy okazję zwiedzić urocze, mało 
uczęszczane przez turystów zakątki. Zawitali-
śmy do Voltery słynącej z wydobycia soli ka-
miennej i alabastru, a także zabytków wielo-
wiekowej historii sięgającej czasów etruskich 
i rzymskich. Podziwialiśmy Starożytny teatr 
rzymski i Museo d’Arte Sacra, eksponujące 
etruskie rzeźby sztuki starożytnej.

Kolejnym niezwykłym miejscem była 
Umbria, region leżący w środkowych Wło-
szech i maleńki Asyż - miejscowość o pięk-
nej, starej zabudowie położona na wysokim 
wzgórzu, ale przede wszystkim miasta św. 
Franciszka i św. Klary - słynące z wołania 
o miłość i pokój.

Imponująca bazylika św. Franciszka zali-
czana do najpiękniejszych chrześcijańskich 
świątyń składa się z dwóch kościołów dolne-
go i górnego, pod którym mieści się krypta. 
W mrocznym wnętrzu kościoła dolnego obej-
rzeliśmy najstarsze freski: mękę Chrystusa 
i sceny z życia św. Franciszka, który wyrzekł 
się dóbr osobistych oraz scenę, gdzie biskup 
miasta okrywa płaszczem nagiego Francisz-
ka: Sen Innocentego III ; Kazanie do ptaków; 
Otrzymanie stygmatów oraz Śmierć świętego. 
Taki układ obrazów wybrano celowo, aby wy-
eksponować tezę św. Franciszka jako najdo-

Z pielgrzymką po Italii

skonalszego naśladowcy Chrystusa. Kościół 
górny zawiera dzieła sztuki na ścianach fre-
ski Giotta, w których dokonano nowatorskiej 
próby nadania obrazom charakteru trójwy-
miarowego. Głównym tematem są dzieje św. 
Franciszka opowiedziane w 28 obrazach.

Zwiedzaliśmy urocze uliczki, sklepiki, 
stragany, na których niemałym zaskoczeniem 
były między innymi liczne pamiątki w formie 
breloków, obrazków i figurek z drewna fikcyj-
nej postaci Pinokio, stworzonego przez Carla 
Collodiego. 

Głównym bohaterem naszego intensyw-
nego i pełnego wrażeń wyjazdu było wieczne 

miasto Rzym. Wielkim wydarzeniem, a także 
wyróżnieniem dla nas, była możliwość podzi-
wiania Placu św. Piotra w Watykanie o godz. 
6 rano. Plac w tych godzinach jest pusty tylko 
nasza grupa w uroczych światłach latarni po-
dziwiała majestat tego szczególnego miejsca. 
Wielkim zaszczytem była Msza Święta przy 
grobie Jana Pawła II, a także na Placu Św. Pio-
tra możliwość uczestnictwa w spotkaniu z pa-
pieżem Franciszkiem. Plac wypełnił się tłu-
mem turystów i pielgrzymów z całego świata. 
Wysłuchaliśmy przesłania Ojca Świętego: po-
myślności niesienia dobra dla naszych rodzin 
przyjaciół i piękne życzenia w wielu językach 
świata. Na cały świat wyczytano w języku pol-
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skim uczestnictwo naszej koszalińskiej grupy. 
Następnie czekało nas zwiedzanie Watykanu 
i ogrodów siedziby najwyższych władz Koś-
cioła Katolickiego, w których rezyduje Papież. 
Ogrody watykańskie są przepięknie utrzyma-
ne, pełne różnych gatunków drzew, krzewów, 
ziół i kwiatów. Liczne fontanny ukoiły nasze 
zmęczenie po wielogodzinnych wędrówkach. 
Niezapomnianym miejscem jest Bazylika 
Św. Piotra na Watykanie - drugi co do wiel-
kości kościół na świecie. Wedle tradycji stoi 
w miejscu ukrzyżowania i pochówku św. Pio-
tra, uważanego za pierwszego papieża. Jego 
grób znajduje się pod głównym ołtarzem. Ba-
zylikę rocznie odwiedza kilkanaście milionów 
pielgrzymów i turystów z całego świata. Naj-
ważniejszym miejscem Watykanu jest Kaplica 
Sykstyńska tutaj odbywa się Conclave, czyli 
wybory nowego papieża. Niewiele miejsc 
w świecie może zaofiarować taką obfitość 
historii sztuki w jednym miejscu. Jej wnętrze 
pokryte jest freskami i zdobieniami autorstwa 
Michała Anioła. Kolejnym miłym akcentem 
było zwiedzanie Rzymu. Mogliśmy poczuć 
atmosferę tego pięknego miasta podziwiali-
śmy Coloseum, zabytki, budowle, rytm życia 
i piękne rzymianki - kobiety gustujące w czar-
nym kolorze.

Czas wolny spędziliśmy przy słynnych 
schodach hiszpańskich, które mają 138 stopni. 
To ulubione miejsce spotkań Włochów i od-
poczynku dla turystów. Słyną także z Fiesty 
Della Primavera (rzymski festiwal kwiatów), 
szopki bożonarodzeniowej oraz słynnych po-
kazów mody. 

 Kolejnym etapem naszej podróży było 
Monte Casino. Po kilkugodzinnej jeździe 
autokarem bardzo krętą drogą dotarliśmy 
na wzgórze, u którego podnóża znajduje 
się miasto Cassino, leżące między Rzymem 
a Neapolem. Natomiast na szczycie wznosi 
się klasztor Montecassino, opactwa benedyk-
tyńskiego. 

W centralnej części polskiego cmentarza 
wojskowego znajduje się grób gen. Andersa, 
dalej półkolisty plac z krzyżem Virtuti Militari 
z napisem: PRZECHODNIU POWIEDZ POL-
SCE ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE. 
W kształcie wachlarza znajduje się ponad 
1000 grobów polskich żołnierzy z II Korpu-
su pod dowództwem gen. Andersa. W maju 
1944 r. na wzgórzu stoczona została jedna 
z najtragiczniejszych walk - bitwa o Monte 
Casino. W tym szczególnym miejscu uhono-
rowaliśmy uroczystą chwilę złożeniem kwia-
tów i odśpiewaliśmy hymn państwowy. 

Kolejny dzień naszej podróży to Wenecja 
- miasto podziwialiśmy z perspektywy statku 
płynącego kanałem. Gondole, łodzie, wodne 
taksówki to podstawowy transport tego mia-
sta, które od strony wody prezentuje wspa-
niałe widoki pięknych budowli. Celem naszej 
wyprawy była kolorowa wysepka Murano, 
która słynie z Muzeum koronki, a stargany 
obfitowały w kolorowe parasolki, haftowane 
suknie, a także szklane figurki, kwiaty i pióra. 

W Wenecji, spacerując po okazałym Placu 
Św. Marka, odwiedziliśmy bazylikę, która zbu-
dowana jest w stylu bizantyjskim. Atmosfera 
tego wodnego miasta na długo pozostanie 
w naszej pamięci. 

Ostatnim etapem naszej podróży po Ita-
lii była Verona, słynna w świecie z dramatu 
Williama Szekspira „Romeo i Julia”. Miasto 
u podnóża Alp, wpisane na listę światowego 
dziedzictwa Unesco. Odwiedziliśmy dom Julii 
z jego słynnym balkonem. W patio znajduje 
się posąg historycznej postaci. W tym miejscu 
każdy z turystów pragnie zrobić pamiątkową 
fotografię. W głębi znajduje się słynna brama, 

na której zakochani umieszczają tysiące karte-
czek z miłosnymi liścikami. W centrum miasta 
znajduje się Arena - starożytny amfiteatr gre-
cki, gdzie odbywają się m.in. słynne koncerty 
rockowe. Podróż do Italii jest dla nas jednym 
z najciekawszych wrażeń turystycznych, du-
chowych i patriotycznych. Na długo pozosta-
nie w naszej pamięci, setki zdjęć, które każdy 
z nas wykonał i zakupione pamiątki pozwolą 
wracać do tych szczególnych miejsc. 

Serdecznie dziękujemy księdzu kapelano-
wi Piotrowi Subocz, a także przewodnikowi za 
wspaniale przygotowaną podróż.  

Krystyna Szczerbińska 
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MODLITWA PIELĘGNIARKI
Daj Panie zdolność czyichś
Nieszczęść przeżywania.
Daj wiarę w skuteczny sposób
Współodczuwania.
Daj i nie opuszczaj, gdy
śmierć w oczy zagląda.
Daj siłę i mądrość
Z dystansu to wszystko oglądać.
Nie pozwól , aby serce moje
zimnym się stało.
Nie pozwól, bym w swej pracy
widziała tylko ciało.
Nie pozwól, bym kiedykolwiek
bardziej zmęczona była
niż ten, któremu służę.
Nie pozwól, by duch kartezjański
Panował w tym zawodzie dłużej.
Daj siły i mądrość
do godnego pielęgnowania.
Daj wiarę w skuteczność
ludzkiego współodczuwania.

Urszula Krzyżanowska-Łagowska
Tomik „Wyrazić siebie”, 1993

“Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”
                                                    Ks. J. Twardowski

Najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

Małgorzacie i Malwenie Grochali

składają współpracownicy
Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 

a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami”

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Brata
Pani Marii Pomarańskiej

Składają
Przewodnicząca i Członkowie 

ORPiP w Koszalinie

“Śmierć nie boli tych, którzy odchodzą,

Lecz tych, co wśród żywych pozostają”

Koleżance 
Małgorzacie Waśków

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

mamy

Składa

personel pielęgniarski

Uzdrowisko Kołobrzeg S.A

Najszczersze wyrazy współczucia
Koleżance

Małgorzacie Danielewskiej
Z powodu śmierci

MAMY

składają współpracownicy
z Oddziału Urologii

Szpitala Wojewódzkiego 
w Koszalinie



Polskie Towarzystwo Piel gniarskie

dzia aj ce przy

Pa stwowej Wy szej Szkole Zawodowej w Koszalinie 

oraz
Okr gowa Izba Piel gniarek i Po o nych w Koszalinie 

zaprasza na 

IV MEDYCZN  KONFERENCJ  SZKOLENIOW

„ZDROWIE  RODZINY” 
Konferencja odb dzie si 8 grudnia 2018r. o godz. 9.00

w siedzibie Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej

w Koszalinie   przy ulicy Le nej 1

Oprócz prezentacji planowane s  certyfikowane warsztaty zawodowe.

Udzia  w Konferencji jest bezp atny

Przewodnicz cy Komitetu Organizacyjnego
dr Wies aw Kowalewski  

Zg oszenia prosimy przesy a  na adres konferencja@pwsz-koszalin.pl
w  terminie do  30.11.2018r.  

Zapraszamy do udzia u!




